ANEXO 1
DESCRIÇÃO, BASES E GUIA PARA AUTORES DO CONCURSO

I.

Apresentação

Temos o prazer de apresentar o I Concurso de Casos Clínicos do uso de Stratamed em Cirurgia
Plástica patrocinado pela Laboratorios LETI, S.L.Unipersonal.
Tem como objetivo contribuir para a atualização e formação contínua na especialidade de
Dermatologia através do estudo e da análise de casos clínicos enviados por profissionais de saúde.
Este concurso oferecerá um prémio nominal ao autor principal dos três melhores casos clínicos,
que serão selecionados de entre todos os participantes e serão avaliados segundo os critérios
protocolares em Cirurgia Plástica definidos pelo comité científico.
Convidamos os profissionais de saúde a participarem neste concurso e agradecemos a sua
colaboração e interesse neste projeto que esperamos que continue em edições posteriores.
II.

Comité científico

O comité científico é composto por
Dr. Daniel Arenas
Jefe de Sección del Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Central de Cruz Roja
Dr. Sebastián Mir-Mir
Fundador y Director Centro Médico Mir-Mir
Ambos de reconhecido prestígio no seu âmbito profissional e que atuarão com total
independência da entidade patrocinadora.
III.

Bases do concurso
1) Patrocínio

Este concurso realiza-se com o patrocínio da Laboratorios LETI, S.L. Unipersonal (em diante
Laboratorios LETI), com CIF. B-78.152.725 e inscrição no Registo Mercantil de Madrid, Tomo 4447,
Fólio 186, Secção 8, Folha n.º M-73,690.
2) Participantes
 Poderão participar no concurso dermatologistas e outros profissionais de saúde do
campo da Cirurgia Plástica de qualquer estabelecimento de saúde público ou privado de
Espanha e Portugal.
 Cada caso clínico deverá ter um autor principal, que concorrerá ao prémio, e um máximo
de quatro colaboradores.

O autor principal garante a autoria original do caso clínico e que a sua apresentação no concurso
não constitui um conflito de interesses com o serviço a que pertence. Da mesma forma , o autor
principal compromete-se a envolver os seus parceiros nestas regras e manter LETI afastada de
quaisquer reivindicações por eles informadas, em relação à conclusão do concurso.

 A participação no concurso é gratuita.
 A participação no concurso implica a aceitação das presentes bases.
 O autor é o responsável pela originalidade do trabalho apresentado e por todo o seu
conteúdo (texto, imagens, figuras e tabelas). O autor deve, portanto, assegurar que todo
o material fornecido (texto, imagens, figuras e tabelas) dispõe das autorizações
pertinentes para o uso aqui referido, incluindo a cedência dos direitos de exploração.
Neste sentido, o autor isenta a Laboratorios LETI, S.L.U. e as suas cessionárias de qualquer
reclamação relativa à autoria e exploração patrimonial do material fornecido.
 Deverá ser anexado o consentimento escrito assinado pelo doente ou tutor. Caso não
seja fornecido o referido consentimento, serão eliminadas as imagens ou, em última
instância, o caso clínico não será válido e será rejeitado.
 Os doentes objeto dos casos clínicos devem ter sido tratados durante o ano de 2016.
3) Desenvolvimento e calendário
 Os casos clínicos serão elaborados segundo as instruções especificadas na secção “Normas
para a apresentação e entrega de trabalhos”, conforme descritas na parte final das
presentes bases.
 Os trabalhos serão enviados através da seguinte página web:
www.leti.com/stratamedcirugiaplastica

 Os casos clínicos poderão ser enviados a partir do dia 11 de janeiro de 2016 e a data limite
de receção será o dia 15 de novembro de 2016, ambos inclusive.
 No dia 24 de novembro será anunciado publicamente o nome dos vencedores na página
web do concurso.
 Os vencedores do concurso receberão uma notificação por parte da Laboratorios LETI o
mais tardar, até ao dia 10 de dezembro de 2016. Durante o mês de dezembro serão
enviados os prémios, sem despesas de envio para os vencedores.
4) Admissão e avaliação de trabalhos
 Os casos clínicos apresentados no concurso devem ser originais e não podem ter sido
publicados previamente.
 Após comprovação de que o trabalho cumpre as normas de apresentação e entrega de
trabalhos descritas no final das presentes bases, o comité científico procederá à análise e
avaliação dos casos recebidos para selecionar os casos clínicos que devem ser premiados.

 O comité científico avaliará os casos de forma anónima e selecionará os vencedores com
base nos critérios protocolares de Dermatologia determinados pelo comité científico. A
decisão do comité científico será irrevogável e este não manterá correspondência com os
autores.
5) Direitos de reprodução e propriedade intelectual
A apresentação de um caso clínico por parte dos participantes no concurso implica a
cedência, com caráter de exclusividade, à Laboratorios LETI e à Stratpharma AG, fabricante
de Stratamed dos direitos de propriedade intelectual para a divulgação, reprodução,
distribuição e comunicação pública do caso clínico em qualquer suporte e formato. A
Content Ed Net Communications, S.L. empresa que gere o concurso., atuará como cessionária
e intervirá no processo de criação e comercialização da obra nos referidos formatos e o autor
autoriza as transformações da mesma a fim de adaptá-la aos formatos de exploração cedidos.
A cedência é realizada para a totalidade do território mundial e a sua duração máxima será a
estabelecida legalmente. O participante autoriza a Laboratorios LETI à transmissão dos direitos
a outras partes intervenientes na relação, incluindo a Content Ed Net Communications, S.L. e a
Whads ACCENT, S.L. empresa responsável da web no concurso.
6) Privacidade e dados pessoais
Os autores participantes neste concurso dão o seu consentimento expresso para que os dados
pessoais que fornecem e que são detalhados na secção “Normas para a apresentação e
entrega de trabalhos” sejam incorporados num ficheiro informatizado propriedade da
Laboratorios LETI, S.L.U. com o objetivo de gerir o processo do concurso.
A Content Ed Net Communications, S.L. apenas processará os dados pessoais recolhidos
durante o concurso de casos clínicos para garantir o correto desenvolvimento do mesmo e não
irá utilizá-los com fins diferentes deste. A Content Ed Net Communications, S.L. também será
responsável por responder aos direitos de acesso, retificação, cancelamento e oposição dos
dados pessoais que receber como consequência de gerir o processo do concurso.
7) Prémios
Os três melhores casos clínicos avaliados pelo comité científico receberão um prémio em
dinheiro repartido da seguinte forma:
1.º prémio: 1500 €
2.º prémio: 1000 €
3.º prémio: 500 €
Além disso, o caso com melhor avaliação será publicado numa revista especializada.
8) Varios
Os participantes na promoção comprometem-se com o cumprimento das obrigações fiscais
que possam derivar da sua participação na mesma.

As presentes bases ficam submetidas à legislação espanhola e, em caso de conflito, os tribunais
competentes serão os da cidade de Madrid.
Se, por motivos de força maior, for necessário modificar as condições da promoção, os
participantes serão notificados deste facto de forma correspondente.
Normas para a apresentação e entrega de trabalhos
A) Instruções para o envio de casos clínicos
A participação no concurso e o envio dos casos clínicos serão realizados em formato
Word/PDF em espanhol ou inglês (não serão aceites casos apresentados em português)
através da seguinte página web:
www.leti.com/stratamedcirugiaplastica
A página web contará com um formulário para fornecer os dados pessoais básicos e poder
anexar o ficheiro com o seu trabalho com um número específico de imagens. Os dados que serão
solicitados serão os seguintes:












Nome do autor principal *
Apelidos do autor principal *
E-mail do autor principal *
Telefone *
Profissão *
Nome do centro de trabalho *
Distrito do centro de trabalho *
País do centro de trabalho *
Título do caso clínico *
Documento anexado *
Imagens em alta resolução
Imagem 1 / Imagem 2 / Imagem 3 / Imagem 4 / Imagem 5 / Imagem 6 / Imagem 7



Aceitação das bases do concurso

*Serão campos obrigatórios
B) Normas/guia para a apresentação dos casos clínicos
O caso clínico será apresentado num ficheiro de texto Word ou PDF e as imagens serão
anexadas como ficheiros independentes. O ficheiro de texto deverá apresentar o formato
especificado a seguir, sendo as diferentes secções separadas entre si por uma quebra de
página.

1) Primeira página: dados dos autores
Os dados dos autores não fazem parte do caso clínico e são apresentados separados das
outras secções por uma quebra de página.
Nesta primeira página devem constar as seguintes informações:
 Título do caso clínico
 Nome e dois apelidos do autor principal. Também deve ser indicado o serviço e o
centro de trabalho (especificando o distrito), assim como o telefone de contacto
(preferencialmente telemóvel) e o endereço de correio eletrónico para que seja
enviada correspondência sobre dúvidas ou esclarecimentos sobre esta convocatória.
 Nome e dois apelidos dos colaboradores (com um máximo de quatro). Serviço, centro
de trabalho e endereço de correio eletrónico dos mesmos. Caso seja supervisor de
residentes, tal deve ser especificado.
2) Páginas seguintes: o caso clínico
 O caso clínico será sempre precedido do título (deve ser o mesmo que figura na
primeira página).
 A extensão máxima do texto é de quatro páginas, tamanho DIN-A4, em formato
Word, escritas numa só face, usando o tipo de letra Times New Roman, com
tamanho de tipo de letra 12 pontos e espaçamento entre linhas simples. As margens
serão standard (superior e inferior de 2,5 cm, direita e esquerda de 3 cm).
 A estrutura que o caso deve seguir é a seguinte:
o Introdução
o Exposição do caso (anamnese, exame físico, diagnóstico diferencial, exames
complementares, tratamento)
o Discussão
o Conclusão
 Qualquer referência aos dados pessoais identificativos dos doentes ou dos seus
familiares deve ser omitida, assim como qualquer informação dos mesmos que não
seja relevante para o caso.
 Será feita referência aos tratamentos indicando os princípios ativos, não as marcas
comerciais.
3) Bibliografia
 Em cada caso clínico podem ser adicionadas, no máximo, cinco referências
bibliográficas. Para estas referências, devem seguir-se as recomendações das normas
de Vancouver (http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/histologia/normas-vancouverbuma-2013-guia-breve.pdf)


Artigo de revista:
Autores do artigo (6 autores no máximo et al). Título do artículo. Abreviatura da
revista. Ano; volume (número):páginas. Vitoria JC, Bilbao JR. Novedades en
enfermedad celíaca. An Pediatr. 2013; 78(1):1‐5.



Artigo de revista na internet:
Autores do artigo (6 autores no máximo et al). Título do artículo. Abreviatura da
revista [internet]. Ano [data de consulta]; volume (número):páginas. Disponível em:

URL do artigo Vitoria JC, Bilbao JR. Novedades en enfermedad celíaca. An Pediatr
[internet]. 2013 [citado a 14 Fev. 2013]; 78(1):1‐5. Disponível em:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1695403312003815
Pode fazer-se no final (indicar a bibliografia referenciada ao longo do caso em
numeração árabe).
As referências bibliográficas devem aparecer citadas no texto com um número entre
parêntesis retos (exemplo: [1]) e estar numeradas de forma correlativa segundo o seu
aparecimento. As referências serão reunidas no final do texto por ordem de
aparecimento.
4) Imagens, tabelas e/ou figuras:
 As imagens, tabelas e figuras não fazem parte da extensão do texto solicitado (quatro
páginas máximo).
 Poderão ser apresentadas, no máximo, sete imagens, tabelas ou figuras (gráficos,
fotografias, algoritmos, etc.).
 As imagens, tabelas ou figuras deverão ser apresentadas em formato JPG ou TIFF e
terão um tamanho aproximado de 10 x 8 cm e uma resolução de 300 pixels por
polegada. É imprescindível que o tamanho e a resolução das figuras seja o
especificado pois, se não forem reunidas estas características, poderão ser eliminadas
da publicação posterior por não terem a qualidade necessária.
 Deverão ser incluídas as legendas das fotografias no texto e no local onde estas
deverão ser referenciadas.
 Se o número total de tabelas e figuras superar o permitido, serão suprimidas as que
estiverem em demasia.

Os participantes na promoção comprometem-se com o cumprimento das obrigações fiscais que
possam derivar da sua participação na mesma.
As presentes bases ficam submetidas à legislação espanhola e, em caso de conflito, os tribunais
competentes serão os da cidade de Madrid.
Se, por motivos de força maior, for necessário modificar as condições da promoção, os
participantes serão notificados deste facto de forma correspondente.

